
 

 

 

 

 

 
 

MATERIAL E ORIENTAÇÕES PARA O 7º ano do Ensino Fundamental II – 2021 

 

• 01 caderno de matéria para complementação de exercícios e textos. 

• Material didático UNO INTERNACIONAL: matemática/português/produção textual/ciências/ 

geografia/história/artes/inglês. 

• Livro: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA - OPEE (Leo Fraiman) 

7º ano - Ed. FTD. 

• Educação Tecnológica – Livro: Robi 

             Para os pais que já adquiriram o material Didático em 2020: Instruções de compra: acessar  

             o site https://www.robomind.com.br/livraria entrar na aba Robótica Curricular  e escolher a 

             opção Simples acesso prototipagem, clicar em  mais detalhes, inserir o cupom MADRE2021 e 

             finalizar a compra. 

              

             Para os pais que não adquiriram material Didático em 2020: Instruções de compra: acessar o 

             site https://www.robomind.com.br/livraria entrar na aba Robótica Curricular, escolher o livro de  

             acordo com a tabela, clicar em  mais detalhes, inserir o cupom MADRE2021 e finalizar a 

             compra.   

 

• Artes – Material diário para as aulas – organizar numa pasta:  

 

             1 caixa de lápis de cor aquarelável, 1 caixa de giz de cera, 1 pasta Brasil,  

             1 bloco de papel Canson (140g/m2), 1 pincel nº 8, ref. 815 da Tigre, tesoura, régua, 1 lápis, cola. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES:  

 

- O Ensino Fundamental II, utiliza o material didático do SISTEMA UNO INTERNACIONAL para a 

turma do 7º ANO, durante o ano letivo. Sendo o uso do material obrigatório conforme CLÁUSULA 8ª 

do Contrato Prestação de Serviços Educacionais. Será comercializada pela Equipe Uno Internacional.  

Não será possível o uso de livros de anos anteriores ou cópias, conforme § 1º da CLÁUSULA 8ª do 

Contrato do Colégio. 

 

- Agenda: Para 2021 temos a novidade do aplicativo para agenda, que é de uso obrigatório. É muito 

importante que os responsáveis verifiquem os comunicados com frequência. 

 

- É aconselhável que o aluno tenha em casa para apoio nas tarefas e estudos, um dicionário de Língua 

Portuguesa e um de Inglês. Estes materiais serão usados durante todo o Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. 

 

- Identificar todo o material com o nome completo e ano do aluno, principalmente os livros e uniforme, 

lembrando que o uso do uniforme completo é obrigatório e conforme circular será vendido aqui no 

Colégio. 

 

- A escolha do caderno é opcional, considerando como ficará o peso da mochila no dia-a-dia com os livros. 

Antes de adquirirem mochila ou bolsa, observar o peso, pois devido aos acessórios e enfeites, algumas 

são pesadas mesmo vazias. O mesmo se aplica a estojos para lápis e canetas.  
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- É importante não faltar em dias de avaliações previamente marcadas, pois estas somente serão feitas 

novamente mediante apresentação de atestado médico ou requerimento encaminhado na Secretaria 

do Colégio (conforme normas, que constam na agenda 2021). 

 

 

- INÍCIO DAS AULAS - 01/02/2021  

 

  Período Matutino: 7h17min às 11h45min                   Período Vespertino: 13h12min às 17h30min  

 

 

ATENÇÃO:  A aquisição do material didático será feita de forma on-line pelo site de cada empresa: 

Educação Tecnológica: https://robomind.com.br/livraria  - Fone: (47) 3209-3442 

Uno: https://unoieducacao.com/plataformas/familia - Fone: 0800-7728866 

OPEE: www.ftdcomvoce.com.br/ - Fone: 0800-7722300    

Consulte nosso site a partir de 29/01/2021 para saber o seu horário de aulas. www.lampel.com.br 

 

 

 

“Hoje, é necessário unir esforços para alcançar uma aliança educacional ampla a fim de formar   

                              pessoas maduras, capazes de reconstruir o tecido relacional e criar uma humanidade 

mais fraterna”. (Papa Francisco) 

 

Que 2021 seja repleto de bênçãos e de oportunidades para todos! 

Paz e Bem! 
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